POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DE DADOS PESSOAIS

Política de Privacidade
Quem Somos e o Nosso Compromisso com a sua Privacidade
Corrêa & Jordão é uma sociedade de advogados altamente especializada na cobrança judicial.
Importante que leia atentamente este documento, em caso de dúvidas, basta nos contatar por
meio do canal mbatista@correaejordao.adv.br.
O que você encontrará neste documento?
Neste documento você poderá encontrar as seguintes informações sobre a utilização dos seus
dados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quais informações a seu respeito são utilizadas;
Porque utilizamos suas informações;
Compartilhamento de dados;
Como mantemos seus dados seguros;
Por quanto tempo ficamos com as suas informações;
Seus direitos enquanto titular de dados pessoais;

1. Quais informações a seu respeito são utilizadas e quais as respectivas finalidades?
Respeitada a estrita necessidade das informações, para que possamos realizar o atendimento
através deste canal, precisaremos obter algumas informações a seu respeito, conforme descrito
abaixo:
Informações cadastrais: Nome completo, número do CPF, telefone e e-mail;
O uso de cookies pelo nosso site está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de dados.
Respeitamos todos os princípios da Lei como por exemplo o da minimização de dados, coletando
apenas as informações necessárias para realização de atendimento.
Este site não utiliza informações sensíveis tais como biometria, saúde, opinião política ou
religiosa, filiação à sindicato etc. Caso venha a ser necessário tratar tais informações, este
documento será revisado e você será notificado por meio do canal de contato que nos
disponibilizou.
2. Por que utilizamos suas informações?
A Corrêa & Jordão se compromete a lidar com as suas informações para finalidades específicas,
legítimas e sempre assegurando o seu direito de ser informado sobre tais finalidades. Para tanto,
informamos abaixo as finalidades pelas quais utilizamos suas informações:
•
•
•

Para nos permitir identificar você: verificação do nome, CPF, e-mail, telefone celular
para retornar à comunicação via e-mail e WhatsApp;
Personalizar sua experiência ao usar nossos serviços: garantir que haverá retorno;
entender seus interesses, possibilitando a realização de negócios.
Para o acesso aos nossos contatos ou para responder as solicitações efetuadas em
nossos canais de atendimento.

3. Compartilhamento das suas informações
Nós não compartilhamos as suas informações.
As informações podem ser acessadas exclusivamente por nossos fornecedores para auxiliar na
realização do atendimento e na realização das negociações, apenas como operadores, exigimos

dos nossos parceiros e fornecedores o cumprimento de todas as medidas de técnicas e
administrativas de segurança da informação e proteção de dados pessoais que aplicamos em
nossos serviços.
É possível que as informações sejam compartilhadas com autoridades judiciais, administrativas
ou governamentais competentes, sempre que houver determinação legal, requerimento,
requisição ou ordem judicial.
Como mantemos suas informações seguras?
Adotamos as medidas cabíveis e proporcionais para manter as informações em segurança, a
salvo de perda, alteração, destruição ou vazamento. Entre as medidas destacamos: local
controlado para o armazenamento das informações; acesso restrito de pessoas específicas ao
local onde são armazenadas as informações pessoais; ferramentas de segurança para evitar
investidas de hackers; medidas administrativas voltadas à governança dos dados pessoais
tratados; entre outras práticas.
Por quanto tempo ficamos com as suas informações?
As suas informações serão mantidas conosco pelo tempo em que você tiver interesse, para que
sejam atingidas as finalidades de negociação e para exercício regular do direito. Encerrada as
tratativas de negociação, quando verificamos a ausência de interesse no conteúdo, todos os
dados pessoais fornecidos por você serão excluídos ou anonimizados do nosso banco de dados
e também dos nossos parceiros e fornecedores.
Quais são seus direitos enquanto titular de dados pessoais?
Considerando que você é o proprietário das suas informações, a legislação aplicável lhe
assegura o exercício de alguns direitos, conforme descrito abaixo:
•

Confirmação da existência de tratamento;

•

Acesso aos dados;

•

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

•

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos;

•

Portabilidade de seus dados;

•

Eliminação dos dados tratados com o seu consentimento, quando for o caso;

•

Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais
compartilhamos seus dados, quando for o caso;

•

Informação sobre as consequências de não fornecimento do consentimento, para que
possa tomar uma decisão assertiva e orientada sobre fornecer ou não está autorização;

•

Revogação do consentimento;

•

Revisão de decisões automatizadas.

Neste ponto, todas as requisições serão:
•

Oportunizadas de forma gratuita;

•

Submetidas a uma forma de validação de sua identidade (a fim de que possamos
direcionar o atendimento de requisições, exclusivamente ao titular dos dados).

Para exercer os seus direitos enquanto titular, contate mbatista@correaejordao.adv.br
Ressaltamos que eventualmente sua requisição poderá ser rejeitada, seja por motivos formais
(a exemplo de impossibilidade de comprovação da sua identidade) ou legais (a exemplo do
pedido de exclusão de dados cuja manutenção é livre exercício de direito), sendo certo que, na
hipótese de impossibilidade de atendimento destas requisições, serão apresentadas todas as
justificativas cabíveis.

